Office 365
programcsomag a
telekomtól

OFFICE programok és korlátlan tárhely beruházás és elkötelezettség nélkül
modern irodai környezet

együttműködés, igazi csoportmunka



Minden, amire irodájának és Önnek szüksége van:



Fájlmegosztás, dokumentumokon való közös munka



Jól ismert irodai szoftverek (Word, Excel, Powerpoint, stb.)
legfrissebb verziója a folyamatos frissítéseknek köszönhetően



HD videokonferencia üzleti partnereivel



Nagy méretű email csatolmányok, 50GB e-mail tárhely

egyszerű it, magas megbízhatóság

bárhol, bármikor elérhető



Egyszerűen, pár kattintással telepítetőek a már jól ismert irodai
programok



99,9% rendelkezésre állás



IT-képzettséget nem igényel



Professzionális spamszűrés, kártevők elleni védelem



Munkatársanként 5 eszközre telepíthető, hogy akár az irodában,
akár otthon, vagy tárgyaláson is kéznél legyenek fontos
dokumentumai



Gördülékenyebb kommunikáció vállalkozása telephelyei között

kedvező pénzügyi konstrukció

telekom előnyök



Havi díjas konstrukciónak révén nincs kezdeti beruházás



Szakértői támogatás a legjobb csomag kiválasztására



Nagyvállalati informatikát vásárol kisvállalati áron



Képzett támogatás technikai kérdések esetén



Mindezt határozatlan időre, elkötelezettség nélkül



Együttműködés egy megbízható márkával

Szakértő
tanácSadáS

képzett technikai
támogatáS

megbízható
partner

hívja moSt
tanácSadóját!
1435

vállalati verzió
Kiemelt ajánlat laptopja mellé

Office programok mindig legfrissebb verziója

+

Korlátlan tárhely lehetőség minden felhasználónak
*a korábbi 1TB tárhely a Microsoft bejelentése alapján korlátlanná válik

Nettó 2.890 Ft / felhasználó havidíj
Beruházás és elkötelezettség nélkül!
Legális szoftverrel biztonságban tudhatja vállalkozását
Miért fontos a legális szoftverhasználat? A biztonsági és pénzügyi kockázatokon felül, a szoftver több számítógépen való használata mint ami engedélyezett a
licencszerződés által vagy a licencelt verziótól eltérő verzió használata szerzői jogsértést valósít meg ami a Btk. 385. §-a alapján bűncselekménynek minősül. A szerzői
jogok megsértése vádemelés alapját képezheti a vállalkozás vezető tisztségviselőivel szemben, valamint a 2001. évi CIV. törvény 2. §-a alapján alkalmas lehet a
vállalkozással szembeni büntetőjogi intézkedések alkalmazásra.

GYAKORI kérdéSek AZ OFFICE 365 kapcSán
mi a felhő?
A „felhő” a szervezeten kívül üzemeltetett internetes informatikai szolgáltatások barátságosabb elnevezése. A felhőalapú szolgáltatások
igénybevételekor az informatikai infrastruktúra nem a használó tulajdonában van (hanem a telephelyén kívül), és egy harmadik fél kezeli
(üzemelteti) ahelyett, hogy a felhasználó egy kiszolgálót üzemeltetne az otthonában vagy vállalkozásában (a telephelyén). Az Office 365
segítségével a Microsoft kiszolgálóin tárolhat adatokat, végeztethet számításokat, illetve tárolhat és távolról kezelhet szoftvereket. Sok,
naponta használt szolgáltatás része a felhőnek – a webes levelezéstől kezdve a mobil bankolásig és az online fotótárakig minden. Mivel ez az
infrastruktúra online, más szóval „a felhőben” található, gyakorlatilag bárhonnan elérhető – számítógépről, táblagépről, okostelefonról vagy
más, internetkapcsolattal rendelkező eszközről.
szükség van-e internet-hozzáférésre az office 365 telepítéséhez?
Az Office 365 összes csomagjának telepítéséhez és aktiválásához, valamint az előfizetési fiók kezeléséhez is internet-hozzáférésre van
szükség. Emellett internetkapcsolatra van szükség az Office 365 felhőalapú hatékonyságnövelő szolgáltatásainak, köztük a levelezési és
konferenciaszolgáltatás, illetve számos más informatikai funkció használatához is.
Több Office 365-csomag tartalmazza az Office asztali változatát is, ilyen például a Microsoft Office 365 Vállalati prémium verzió és az Office
365 Enterprise E3 csomag és az Office365 Vállalati csomag. Az Office-alkalmazások asztali változatainak egyik előnye, hogy kapcsolat nélkül
is használhatók, és munkáját a rendszer az internethez csatlakozva automatikusan szinkronizálja, így dokumentumai mindig naprakészek
maradnak. Az internethez csatlakozva az Office asztali változata is automatikusan frissül és bővül, ezért mindig a legújabb eszközök segítik a
munkáját.
mi az office 365? miben különbözik a microsoft office programcsomagtól?
Az „Office 365” nevet olyan előfizetési csomagokra használjuk, amelyek biztosítják Office-alkalmazások, illetve egyéb, az interneten keresztül
használható hatékonyságnövelő alkalmazások (felhőalapú szolgáltatások) elérését, mint:

Lync-alapú webkonferencia-eszközök

Exchange Online szolgáltatott levelezőrendszer cégeknek

valamint további online tárolóhelyet nyújtanak a OneDrive-ban, dokumentumkezelést a Sharepoint szolgáltatásai révén
Több Office 365-csomag a legújabb Office 2013-alkalmazások asztali változatait is tartalmazza, ezeket a felhasználók több számítógépre és
eszközre (táblagép, mobiltelefon) telepíthetik. A csak online Office 365-csomagok kiváló választást jelenthetnek bizonyos üzleti igények
esetén, és kompatibilisek az Office legújabb verziójának asztali változataival, valamint az Office 2010, az Office 2007 (korlátozott funkciókkal),
az Office 2011 for Mac és az Office 2008 for Mac programcsomaggal is.
Az Office-kiadások hagyományosan olyan alkalmazásokat foglaltak magukba, mint a Word, az Excel, a PowerPoint és az Outlook. Az Office
összes új kiadása (például az Office 2013) tartalmazza ezen alkalmazások legújabb verzióját. Ezek a programcsomagok egy számítógépen
való használatot tesznek lehetővé, és nem nyújtják az Office 365 által tartalmazott felhőalapú szolgáltatásokat.
milyen rendszerkövetelmények szükségesek az office 365 telepítéséhez?
Az Office szoftverek telepítéséhez szükséges rendszerkövetelményekről mindig aktuálisan tájékozódhat az alábbi
oldalon: http://office.microsoft.com/hu-hu/products/az-office-rendszerkovetelmenyei-FX102921529.aspx
mi történik az adataimmal, ha lemondom az előfizetést?
Adatai az Ön tulajdonát képezik. Ha az Office 365-előfizetés lemondása mellett dönt, adatait letöltheti – például a levelezését és a
csoportwebhelyeken tárolt dokumentumokat – és egy másik helyre mentheti őket. Az adatokat a lemondás előtt ajánlott menteni. Az előfizetés
lemondása után az Office 365-fiókkal társított adatok egy korlátozott funkciójú fiókban még 90 napig elérhetők maradnak a rendszergazda
számára.
vegyíthetők-e a különböző office 365-csomagok?
Az Office 365-csomagok sokáig csak egy szolgáltatáscsaládon belül voltak keverhetők. Az Office 365 Kisvállalati verzió például együtt
használható az Office 365 Kisvállalati prémium verzióval, de az Office 365 Midsize Business csomaggal, az Office 365 Enterprise csomagokkal
és a különálló ajánlatokkal, például az Exchange Online-nal nem. Ugyanez érvényes az Office 365 Midsize Business csomagra, amely nem
használható együtt az Office 365 Kisvállalati verziókkal, az Enterprise csomagokkal és a különálló ajánlatokkal.
A lehető legnagyobb rugalmasságra vágyó ügyfeleinknek az Office 365 Enterprise csomag megvásárlását ajánljuk, azzal ugyanis keverhetők
az Office 365 Enterprise E1, E3 csomagok és a különálló ajánlatok teljes skálája (így az Exchange Online, a SharePoint Online és a Lync
Online is). 2014 decemberétől a Microsoft-nál történt változások következtében a Magyar Telekom is kivezette a korábbi Kisvállalati,
Kisvállalati Prémium és Midsize csomagokat és helyére a Vállalati, Vállalati Prémium és Vállalati Alapverzió került bevezetésre. Ezek már új
előfizetőknek rugalmasan keverhetőek az Enterprise család termékeivel.
mit tegyek, ha már van domain nevem?
Saját domain nevét megadhatja az Office 365 szolgáltatásban, és a tartomány alapján e-mail címeket és nyilvános webhelyet hozhat létre.

további Office 365 csomagok
A táblázat nettó árakat tartalmaz és az árak határozatlan futamidőre érvényesek (2014. december 1-től érvényes portfólió)

Kisvállalati csomagok

Havi díj / felhasználó (1 éves
használatra)
Felhasználók maximális száma

Nagyvállalati csomagok

Office 365
Vállalati
verzió

Office 365
Vállalati
Alapverzió

Office 365
Vállalati Prémium

Exchange
Online 1.
csomag

Office 365 Enterprise
E3

2.890 Ft

1.290 Ft

3.290 Ft

1.070 Ft

6.190Ft

300

300

300

Korlátlan

Korlátlan

Office asztali alkalmazások

–

–

Táblagépekhez készült Office:
Office Windows-táblagépre és
iPad® készülékre



–



–



Okostelefonokhoz készült Office:
Office-dokumentumok
megtekintése és szerkesztése
útközben



–



–



Office Online: Word, Excel,
PowerPoint és egyebek







–



Vállalati e-mail, naptárak és
kapcsolatok 50 GB-os postaládával

–









Spam- és vírusvédelem

–









Lync videokonferencia és jelenléti
információ

–





–



OneDrive for Business tárhely (1TB
tárhely) opcionális







–



99,9% rendelkezésre állás











Active Directory támogatás











Intranetes webhely a csapatoknak

–





–



Kiemelkedő üzleti
intelligencia funkciók

–

–

–

–



Megfelelőség és adatvédelem: Jogi
visszatartás, tartalomvédelem és
adatveszteség-megelőzés

–

–

–

–



Elektronikus adatok feltárása
központ: megfelelőségi
támogatóeszközök

–

–

–

–



